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A když už je řeč o OSN, dovoluje-
me si také upozornit, že rok 2017 
byl vyhlášen jako Mezinárodní rok 
udržitelného cestovního ruchu 
pro rozvoj. Proto, pokud budete 
mít nějaké aktivity, nestyďte se o 
tom dát vědět buď nám, nebo se 
ozvěte přímo Informačnímu cent-
ru OSN, které o vašich aktivitách 
rádo uslyší.

Za zmínku stojí i akce pořádaná Národní sítí zdravých měst ČR „Jar-
ní škola zdravých měst“, která se uskuteční 22. března 2017 či „Re-
petitórium terénní přírodovědy“ pořádané Lipkou. Tradičně vám 
také přinášíme informace o možných grantových zdrojích a dalších 
zajímavých inspiracích, například „jak uspořádat akci ekologicky“ 
či „jak ušetřit v domácnosti“.

Naším favoritem je ovšem odkaz v kapitole „inspirace“ na krátké 
vtipné video z dílny OSN, s názvem „Šmoulové pro lepší svět“, sa-
mozřejmě na téma „Cílů udržitelného rozvoje“, které jsou i tématy 
programu ŠUŽ. 

Příjemné čtení a krásné jarní dny.
Za tým ŠUŽ

Karin Kvasničková, Jiří Kulich, Lucie Tomášková

Milé kolegyně, milí kolegové,

spolupráce s vámi nám v roce 2016 přinesla mnoho inspirace a chuti 
do další práce, proto si vám ještě dodatečně dovolujeme popřát mno-
ho pozitivních zážitků nejen při realizaci projektů zaměřených na míst-
ně zakotvenou výuku, ale i v dalším profesním a soukromém životě. 

Na začátek sice nemáme úplně dobré zprávy, jelikož v tuto chvíli 
se nám bohužel nepodařilo sehnat prostředky pro financování va-
šich místních projektů a mikroprojektů, nicméně doufáme, že v 
roce 2017 bude spolupráce i nadále pokračovat. Mimo dalších 
čísel newsletteru si vás dovolíme oslovit s nabídkou spoluprá-
ce na jiných našich projektech, případně vás požádáme o vyplně-
ní dotazníků při strategickém plánování programu ŠUŽ, které nás 
čeká. Doufáme také, že i vy projevíte zájem a využijete dalších 
možností, které v rámci sítě škol programu ŠUŽ nabízíme níže. 

Co se týká dalších novinek a námětů, které vám toto číslo newslet-
teru přináší, určitě se máte na co těšit. Mimo krátkého přehledu 
realizovaných projektů v rámci programu ŠUŽ, zde najdete několik
nabídek seminářů, jež můžete využít do „šablon“. Jedná se o semi-
náře „čtenářské gramotnosti“ či „mindfulness“, a to hned v několika 
termínech a různém rozsahu. 

https://www.zdravamesta.cz/index.shtml
http://www.osn.cz/
http://www.osn.cz/
http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
http://www.osn.cz/2017-mezinarodni-rok-udrzitelneho-cestovniho-ruchu-pro-rozvoj/
www.lipka.cz
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Nabídka v rámci programu 
Škola pro udržitelný život

V případě, že SEVER nemá finanční prostředky na podporu realiza-
cí školních projektů, nezapomínejte, že vám zdarma poskytneme 
ještě další služby a podporu. Jedná se hlavně o:

- Metodickou a konzultační podpora při realizacích aktivit spoje-
ných s naplňováním místní Agendy 21 a Cílů udržitelného rozvoje 
2015-2030;
- Metodickou a konzultační podporu při vzdělávání metodou míst-
ně zakotveného učení (MZU);
- Realizaci výukového programu „Naše obec“, zaměřeného na po-
znávání a mapování obce a diskusi a návrhy řešení problémů a po-
třeb obce. (realizujeme v omezené kapacitě, program je zdarma, 
škola platí pouze náklady na cestovné);
- Zveřejňování aktivit školy, nápadů a námětů atd. spojených s ŠUŽ 
a MZU na webu a facebooku ŠUŽ a v newsletteru;
- Metodickou a konzultační pomoc při shánění finanční podpory 
pro vaše ŠUŽ aktivity.

NABÍZÍME MY:
Seminář MINDFULNESS (příloha)
NABÍZEJÍ JINÍ:
Jarní škola zdravých měst (příloha)
Repetitorium terénní přírodovědy (foto k článku viz příloha)
Lipka, pracovištěm Rychta vás zve na tradiční akci.
Oživení přírodovědných znalostí, inspirace pro terénní výuku, setkání s kolegy ze škol i aktivní
odpočinek, to je pětidenní letní škola pro pedagogy! Letošní proběhne v termínu 17. – 21. července
a bude kromě tradičních biologických a geografických disciplín zaměřena na téma lesa a lesních
ekosystémů. Více informací najdete www.lipka.cz/rychta-vzdelavani-pedagogu.
ŠKOLNÍ PROJEKTY:
V září a prosinci 2016 byly dokončeny další školní projekty a mikroprojekty. Jednalo se o aktivity
financované z dvou různých zdrojů (projektů):
- Prvním z nich byl projekt s názvem „Mutare Mundi - mladí, obce a místní Agenda 21“. Díky
tomu projektu jsme podpořili 8 projektů a 6 mikroprojektů
o Projekty:
 ZŠ a MŠ Kocbeře - Kocbeřské mravenčení;
 Hořické gymnázium - Výstavbu venkovní učebny a úpravu dvora;
 ZŠ Zbyslavice - Stezka 21. století;
 ZŠ a MŠ V. Vaňka, Bezno - Zahradní jezírko;
 ZŠ a MŠ Liběšice –Zahrad a pro ptactvo, ptactvo pro zahradu;
 Základní škola speciální a Prakticka škola v Litvínově - Revitalizace zahrady –
bylinková spirála;
 Biskupské gymnázium a ZŠ a MŠ Bohosudov - Enviropohádky;
 ZŠ Hranice - Harmonické soužití.
o Mikroprojekty:
 EKO gymnázium Brno - EKO točna – dokončení realizace projektu;
 ZŠ Zbyslavice - Naučná stezka stromů;
 ZŠ Kyjovice - Ptačí stezka;

Seminář mindFulneSS 

Pedagogům a dalším zájemcům nabízíme akreditovaný kurz v rámci 
DVPP „mindfulness – metoda, která je prevencí stresu, vyhoření a 
vede ke zvýšení psychické odolnosti pedagoga“.

Předškolní pedagogové jej mohou zařadit do „šablony“ i/2.2 „osob-
nostně sociální rozvoj předškolních pedagogů mŠ“ z výzev op vvv 
02_16_022 podpora škol formou projektů zjednodušeného vyka-
zování – Šablony pro mŠ a ZŠ i (výzva pro méně rozvinuté regiony) 
a výzvy 02-16_023 podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro mŠ a ZŠ i (výzva pro hl. m. praha).

Kurz v rozsahu 24 vyučovacích hodin je složen z teoretické a praktic-
ké (zážitkové) části:

Osobnostní rozvoj:
- sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných stránek)
- prevence syndromu vyhoření
Sociální rozvoj:
- komunikační dovednosti
- řešení problémů

Kurz se koná v atraktivním prostředí východních Krkonoš s komplet-
ním zajištěním ubytování a stravování v historických interiérech ba-
rokní budovy, případně v jiném dohodnutém místě. Možno objed-
nat i pro skupiny pedagogů.

místo konání: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, 
Horní Maršov, Krkonoše (www.dotek.eu).

http://www.skolaprozivot.cz/aktualita-1213/Konference-Ucime-se-peci-o-misto-tvorime-svet-ktery-chceme.html
http://www.skolaprozivot.cz/Seminare-pro-pedagogy.html
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cena pro 1 účastníka:
Kurz I. – dvoudenní (1 noc) : 4970 Kč (4320,- program, 300,- nocleh
350,- stravování (oběd, večeře, snídaně, oběd, 2 x coffeebreak) 
Kurz II. – třídenní (2 noci): 7080 Kč, 5760,- program, 600,- nocleh, 720,- stra-
vování (oběd, večeře, snídaně, oběd, večeře, snídaně, oběd, 4x coffeebreak)

obsah kurzu
Kurz na konkrétních příkladech, formou praktického tréninku představí tech-
niky kritického a kauzálního myšlení, identifikuje důležité a relevantní infor-
mace, posoudí důvěryhodnost jejich zdroje a obsahu.
a. Čtenářská gramotnost - teoretická část 
i. Úvod: konstruktivistické myšlení, vymezení pojmu čtenářská gramotnost, 
návaznost na světové výzkumy, souvislost s RVP ZV. Jak souvisí čtenářská gra-
motnost s průřezovými tématy a jednotlivými předměty.
ii. Čtenářské strategie: co jsou čtenářské strategie, seznámení se současnou 
praxí (s jakými čtenářskými strategiemi se můžeme setkat). Bližší seznámení s 
vybranými čtenářskými strategiemi: Hledání souvislostí, Kladení otázek k tex-
tu, Vytváření vizuálních a jiných smyslových představ, Usuzování, Identifikace 
nejdůležitějších myšlenek a témat textu - syntéza, Sledování porozumění (a 
zjednání nápravy), Strategie v Kritickém myšlení.
iii. výuka čtenářských strategií: jak učit čtenářské strategie a v jakém pořadí 
– doporučení pro jednotlivé cílové skupiny (žáci 1.st. ZŠ, žáci 2.st. ZŠ). Sezná-
mení s Metodou přímého vysvětlování a s Transakční výukou. Seznámení s 
konkrétním postupem při aplikaci metody Postupné předávání odpovědnos-
ti. Realizace při práci s konkrétním textem.
B. Čtenářská gramotnost – praktická část
Konkrétní příklady dosahování cílů a výstupů na úrovni definice čtenářské 
gramotnosti, na úrovni jednotlivých vzdělávacích oborů, na úrovni klíčových 
kompetencí. Konkrétní příklady metod a postupů. Práce s různým typem tex-
tů, zaměřených na vybraná témata s využitím metod Kritického myšlení např.:
Pětilístek, myšlenková mapa, skládankové učení, I.N.S.E.R.T., tabulka 
I.N.S.E.R.T., T-graf, Kostka, čtení s předvídáním, řízené čtení, učíme se navzá-
jem, životabáseň, pětiminutové pojednání.

Semináře ČtenářSké gramotnoSti do ŠaBlon

Pedagogům nabízíme akreditované kurzy v rámci DVPP na téma „Čte-
nářská gramotnost“ v atraktivním prostředí východních Krkonoš s kom-
pletním zajištěním ubytování a stravování v historických interiérech 
barokní budovy, případně v jiném dohodnutém místě. Kurzy jsou zamě-
řeny na rozvoj a využívání čtenářské gramotnosti v rámci různých před-
mětů a průřezových témat a je vhodný pro učitele různých aprobací.
Kurzy nabízíme kurzy v rozsahu 16, 24 a 32 hodin. Je možné je zařadit 
do „šablon“ ii/2.1 a ii/2.2 „osobnostně sociální a profesní rozvoj pe-
dagogů ZŠ“ z výzev op vvv 02_16_022 podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro mŠ a ZŠ i (výzva pro méně 
rozvinuté regiony) a výzva 02-16_023 podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro mŠ a ZŠ i (výzva pro hl. m. 
praha).
místo konání: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horní 
Maršov, Krkonoše (www.dotek.eu), případně v jiném dohodnutém mís-
tě.
vypsané termíny v r. 2017:
kurz i. (24 hodin): 7. - 8. 11.         kurz ii. (32 hodin): 21. - 23.11.
uzávěrka přihlášek na oba termíny 15. 10. 2017, v případě naplnění 
kapacity bude přednost dána dříve přihlášeným zájemcům.
Máte-li zájem o kurzy v letech 2018 a 2019, prosím, zaregistrujte se 
jako zájemce, termíny budou upřesněny. Možno objednat v dalších ter-
mínech a zvoleném rozsahu (16, 24 nebo 32 hodin) i pro skupiny peda-
gogů.
pořadatel a odborný garant: Středisko ekologické výchovy SEVER, 
Horská 175, Horní Maršov
Přihlášení na konkrétní termíny kurzů v r. 2017 a registrace zájemců na 
kurzy 2018 a 2019: sever-prihlasky@ekologickavychova.cz
Kontakt pro konzultace k zařazení do šablon a případné dojednání kurzu 
na jiném místě, v jiném rozsahu či v jiném termínu (např. pro celý pe-
dagogický tým): Hana Kulichová, 739 203 204, hana.kulichova@ekolo-
gickavychova.cz

http://sever.ekologickavychova.cz/kapradi-2016-se-podiva-na-prirodu-pod-skolnimi-okny/
http://sever.ekologickavychova.cz/


n
a
b

íz
e
jí 

jin
í

Lipka

repetitorium terénní přírodovědy

Lipka, pracoviště Rychta, vás zve na tradiční akci.
Oživení přírodovědných znalostí, inspirace pro terénní vý-
uku, setkání s kolegy ze škol i aktivní odpočinek, to je pěti-
denní letní škola pro pedagogy! 

Letošní proběhne v termínu 17. – 21. července a bude kro-
mě tradičních biologických a geografických disciplín zamě-
řena na téma lesa a lesních ekosystémů. 

Více informací najdete na www.lipka.cz/rychta-vzdelava-
ni-pedagogu.
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Kurz je sestaven dle konstruktivistického modelu e-u-r 
(Evokace, Uvědomění si významu informace a Reflexe)

1) evokace – metodická část - seznámení s významem 
evokace formou metod kritického myšlení i teorie, typy 
na evokační metody apod., praktická část - vyzkouše-
ní evokačních metod na konkrétních přírodovědných a 
společenskovědních tématech. Obě části se prolínají a 
vzájemně doplňují.

2) uvědomění si významu informace – metodická část – 
seznámení s významem této části formou metod kritic-
kého myšlení i teorie, typy na další aktivity apod. - prak-
tická část - vyzkoušení vhodných metod na konkrétních 
přírodovědných a společenskovědních tématech. Obě 
části se prolínají a vzájemně doplňují.

3) reflexe – metodická část – seznámení s významem 
reflexe formou metod kritického myšlení i teorie, tipy na 
další aktivity apod. - praktická část - vyzkoušení vhod-
ných metod na konkrétních přírodovědných a společen-
skovědních tématech. Obě části se prolínají a vzájemně 
doplňují.

Lektoři pracují s konkrétním textovým materiálem za-
měřeným na aktuální, kontroverzní, či mediálně zkres-
lovaná témata, zatížená určitými stereotypy ve vnímání 
či interpretaci. Kurz je ukončen doporučením metodické 
literatury, společnou diskusí nad problémy a celkovým 
hodnocením.

http://sever.ekologickavychova.cz/vyukove-programy/pobytove-vyukove-programy/
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Akce je součástí projektu NSZM ČR  
„Osvěta a vzdělávání pro obce, městské části  

a veřejnost k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí“  
a byla připravena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sdílejte zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti kvality veřejné správy a udržitelného rozvoje. 
Přijďte diskutovat a inspirovat se příklady ze Zdravých měst. Poznejte odborné partnery a možnosti 
spolupráce v obcích a regionech. Určeno obcím a regionům, spolupracujícím organizacím i všem 
dalším zájemcům.                 
 

Rozvoj Zdravých měst a místní Agendy 21 
- co nového? 

     10:00  
         –  
     11:15 

- Asociace Zdravých měst, obcí a regionů – uvítání 
Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR 
 
Ministerstvo životního prostředí - aktuality k MA21, Covenant of Mayors 
Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí,  
předsedkyně Pracovní skupiny MA21 RVUR  
 
Uvítaní a představení hostitelského města Třebíč 
Pavel Janata, starosta města Třebíč 
Vladimír Malý, místostarosta města Třebíč, politik Zdravého města 
 
Každá obec se počítá - společensky odpovědné nakupování města Třebíč  
Marie Černá, místostarostka města Třebíč 
 
Projekt Zdravý Kraj Vysočina a MA21 
Martin Hyský, radní Kraje Vysočina 
Jana Böhmová, koordinátorka Zdravého kraje  

>> představení účastníků akce << 

 

Metodika - návody pro Zdravá města, obce, regiony 
Petr Švec, Jitka Boušková, Národní síť Zdravých měst ČR                

11:30 
– 

12:30 
 

o Aktuality a služby Národní sítě Zdravých měst 

o Audity udržitelného rozvoje – zpracování a využití  
 

o Roční cyklus práce koordinátora Zdravého města, obce, regionu 

 
>> 12:30 – 13:30 přestávka << 

JARO 2017 
ÚVODNÍ SEMINÁŘ   
 
středa 22. března 2017 
TŘEBÍČ, Velkomeziříčská 45 
Hotel Atom 

 
 

REGISTRACE POVINNÁ  
otevřena do 13. března 2017 

 

www.ZdravaMesta.
cz/js/registrace 
 
 info@nszm.cz / 606 755 374 
 

 

Burza nápadů - inspirace, náměty, postupy 

14:45  
–  

16:00 
 

Litoměřice: Spolupráce města s mladou generací – aktuality ze Školních fór 
Petr Hermann, politik Zdravého města Litoměřice, předseda NSZM ČR  
 
Křižánky: Aktivity pro seniory a zapojování do komunitního života 
Jan Sedláček, starosta obce Křižánky 
 
Znojmo: Revitalizace městského parku 
zástupce Zdravého města Znojmo 
 
Praha 12: Antifetfest: filmový festival žáků základních a středních škol 
Jiří Hladovec, koordinátor Zdravé městské části Praha 12 

 
 

 Doprovodný blok I - konzultace POUZE pro NOVÉ koordinátory Zdravých měst  
16:00 

– 
17:00 

 

Fórum, kulaté stoly, spolupráce s partnery 
Příprava a realizace kampaní 
Finanční zdroje pro rozjezd MA21, ad. 

Doprovodný blok II - dobrovolný blok k pocitovým mapám (Jiří Pánek) 

16:00 
– 

17:00 
 

Zpracování pocitových map 
Využití dat získaných prostřednictvím pocitových map 
(Pro vybrané realizátory pocitových map možnost individuálních konzultací k tomuto tématu) 
 

Volný navazující program 22. března 2017 
17:30 - Prohlídka historického centra a památek UNESCO města Třebíče /  

Návštěva ekotechnického centra Alternátor (jediného science centra na Vysočině) 
19:30 - Společenský večer (Nad Zámkem 7, Třebíč) 

23. a 24. března 2017 - tréninkové vzdělávací bloky 
pro koordinátory a politiky Zdravých obcí a regionů (součást vzdělávacího programu akreditovaného Ministerstvem vnitra „Místní 
Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, akreditace č. AK I./PV–472/2004) 
 

 
 
 
 
 

 
 
Finanční zdroje – aktuality, příležitosti 

13:30  
–  

14:45 
 
 

Grantové programy na podporu komunitního života 
Pavla Jenková, Vladimír Mikeš, projektoví manažeři Nadace Via  

Programy podporující proměny městských prostor a vzdělávání veřejnosti  
Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka  

Program Erasmus+ - grantové příležitosti nejen pro oblast práce s mládeží 
Jitka Valchařová, zástupce pro komunikaci s regiony - Dům zahraniční spolupráce  

Program Škola pro udržitelný život - podpora místně zakotveného učení 
Jakub Vebr, lektor - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory  
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Základní škola antonína Sochora v duchcově - Voda pro život
eko gymnázium Brno o.p.s. - Nordic Walking
Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o. - Zlepšování kognitivních 
funkcís eniorů
Střední škola chovu koní a jezdectví kladruby nad labem - Atrium školy 
– místo pro vzdělávání, setkávání a volnočasové aktivity
Základní škola a mateřská škola kocbeře, okres trutnov - Podél staré 
hranice do sousední vesnice
ZŠ Zbyslavice - Stezka pro nejmenší
ZŠ a mŠ václava vaňka Bezno - Učebna v přírodě
ZŠ Hranice, okres cheb – Oáza klidu ve městě
ZŠ želiv - Co zahrada nabízí

mikroprojekty:
ZŠ a mŠ moravské prusy - Malí zahradníci pro zdraví
ZŠ a mŠ rájec – Jestřebí - Kouzelná zahrada
Hořické gymnázium - Vybavení venkovní učebny a areálu školní zahrady
Hořického gymnázia
Základní škola vrchlabí - Hravé atrium
ZŠ pěnčín - Zeleň kolem nás
Základní škola a mateřská škola lukavice - Z východu až na sever přilákal 
nás transbordér
Střední škola chovu koní a jezdectví kladruby nad labem - Posezení před
tabulí
Základní škola a praktická škola Svítání - Výsadba keřů rybízu, malin a
ostružin na školním pozemku
Základní škola kaznějov - Tvůrčí dílny v rámci Dne otevřených dveří
Biskupské gymnázium, Základní škola a mateřská škola Bohosudov - 
Učíme se navzájem
Základní škola antonína Sochora duchcov - S bylinkami napříč světy
Základní škola a mateřská škola třebenice - Odpočinkové místo pod sta-
rou vrbou

Všechny projekty byly zajímavé a inspirativní, ale protože popis všech by 
se nám sem nevešel, dovolujeme si vybrat několik pro inspiraci. Ostatní 
projekty naleznete na webu www.skolaprozivot.cz.

V září a prosinci 2016 byly dokončeny další školní projekty a mikropro-
jekty. Jednalo se o aktivity financované z dvou různých zdrojů (projektů):

Prvním z nich byl projekt s názvem „mutare mundi - mladí, obce a míst-
ní agenda 21“. Díky tomu projektu jsme podpořili 8 projektů a 6 mik-
roprojektů.

projekty:
ZŠ a mŠ kocbeře - Kocbeřské mravenčení
Hořické gymnázium - Výstavbu venkovní učebny a úpravu dvora;
ZŠ Zbyslavice - Stezka 21. století
ZŠ a mŠ v. vaňka, Bezno - Zahradní jezírko
ZŠ a mŠ liběšice –Zahrad a pro ptactvo, ptactvo pro zahradu
Základní škola speciální a prakticka škola v litvínově - Revitalizace za-
hrady – bylinková spirála
Biskupské gymnázium a ZŠ a mŠ Bohosudov - Enviropohádky
ZŠ Hranice - Harmonické soužití

mikroprojekty:
eko gymnázium Brno - EKO točna – dokončení realizace projektu
ZŠ Zbyslavice - Naučná stezka stromů
ZŠ kyjovice - Ptačí stezka
ZŠ a mŠ dřísy - Rákosníčkův rybníček
Biskupské gymnázium, Základní škola a mateřská škola Bohosudov – 
Mnoho kultur - jedna ekologie
ZŠ tasov - Otevřená zahrada

Druhým byl projekt „Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Šuž“. 
Z tohoto zdroje jsme podpořili dalších 13 projektů a 12 mikroprojektů:
projekty:
Základní škola prachatice - Na zahradě společně
Hořické gymnázium - Výstavba venkovní učebny a úprava dvora Hořic-
kého gymnázia
ZŠ pěnčín - Živá zahrada pro všechny
ZŠ pečky - Zahrada s venkovní učebnou a bylinkovou zahrádkou
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výBěr ukonČenýCH proJektŮ

eko gymnáZium Brno o.p.s.
název projektu: nordic Walking
kraj: Jihomoravský
Webové stránky: www.eko-g.cz

Projekt byl zaměřen na vytyčení a pro-
pagaci nových tras pro pěší, tedy na 
měkkou formu turistiky a zdravý způ-
sob relaxace. Trasy, které byly vybrány 
k vytyčení, jsou v souladu s generelem 
pěších tras města Brna. Vybrané trasy 
pro Nordic Walking byly proměřeny, 
zakresleny a označeny s doporučením, 
pro jakou zdravotní skupinu obyvatel 
jsou vhodné. V rámci projektu byl uspo-
řádán sportovní den pro veřejnost, při 
kterém byly trasy propagovány. Projekt 
byl realizován v blízkosti školy, tedy v 
městské části Brno Starý Lískovec, a po-
mohl k rozvoji komunitních aktivit této 
městské části.

Projekt přispěl na naplňování těchto 
Cílů udržitelného rozvoje: SDG 3, 4, 11

Základní škola Hranice
název projektu: Harmonické soužití
kraj: karlovarský
Webové stránky: www.skolahranice.cz

Cílem projektu bylo zlepšení životního pro-
středí v okolí panelových domů. Na projektu 
začali žáci
pracovat již na podzim 2015, kdy svolali setká-
ní všech zúčastněných stran přímo na místě 
realizace projektu. V zimě vybrali několik ná-
vrhů na stromy, keře i lavičky. Na jaře se usku-
tečnilo další setkání všech účastníků projektu 
a byly vybrány stromy, keře i vhodné lavičky. 
Byl to docela boj, jelikož názory dětí a obyvatel 
se často lišily, ale nakonec se obě strany do-
hodly.
Výsledkem dohody je alej osmi stromů, která 
oddělila parkoviště od obytné zóny, spoustu 
vysázených okrasných keřů, tři lavičky a pose-
zení s dvěma lavicemi a stolkem. V rámci ce-
lého projektu žáci spolupracovali s vedením 
města, s pracovníky technických služeb, i s 
obyvateli panelových domů.
Během výsadby žákům pomáhali hlavně star-
ší obyvatelé, ti jim předávali své zkušenosti a 
docházelo tak k propojení mezi jednotlivými 
generacemi.

Projekt přispěl k naplňování těchto Cílů udrži-
telného rozvoje: SDG 4, 5, 11, 13, 15

Základní škola prachatice
název projektu: na zahradě společně
kraj: Jihočeský
Webové stránky: www.narodka.cz 

Cílem projektu bylo vybudovat přírodní zahradu s 
výukovými a relaxačními prvky. Byly vytvořeny plán-
ky, návrhy a dětský model, nad kterými se diskuto-
valo a konzultovalo s odborníky. Byli osloveni rodiče, 
pedagogové a další veřejnost. Byl vytvořen definitiv-
ní plán a dobrovolnickou prací, materiální a finanční 
pomocí sponzorů, příspěvkem od zadavatele projek-
tu byla vybudována zahrada. Zrekonstruovali jsme 
stávající zahradu v přírodním stylu. Vysadili jsme 
mnoho ovocných keřů a několik stromů. Vyseta byla 
letní a vlhká louka. Vybudovali jsme umělý kopec s 
tunelem, který je osázený jahodníkem, vzniklo písko-
viště a blátoviště, do kterého ústí systém dřevěných 
korýtek na vodu. Nově mohou děti využít smyslový 
chodníček, relaxační koutek s hamaky, lezecký mini-
park, volně ložené klády na přelézání a přeskaková-
ní. Úkryt najdou ve vrbových domečcích. Veškerou 
uklizenou biomasu ze zahrady je možno odkládat do 
kompostéru. Velkou skříň na zahradní nářadí a další 
pomůcky na zahradu ocení především pedagogové. 
Do všech fází realizace projektu byli zapojeni žáci, 
rodiče a další veřejnost. Děti se naučily postup při 
řešení úkolu – od myšlenky po výslednou realizaci. 
Učily se obhájit svůj názor, vyslechnout radu odbor-
níka a díky své dovednosti vytvořit něco nového. V 
závěru se naučily hodnotit výsledky své práce.
Projekt přispěl k naplňování těchto Cílů udržitelného 
rozvoje: SDG 4, 5, 11, 13, 15
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ZŠ a mŠ ZBySlaviCe
název projektu: SteZka 21. století
kraj: moravskoslezský
Webové stránky: www.zszbyslavice.cz

Plánování - vize Naučné stezky vznikla v 
době, kdy se obec Zbyslavice zapojila do 
programu místní Agenda 21. Starostka obce 
začala s procesem participace. Začali jsme 
se setkávat a diskutovat o projektech. Za-
městnanci školy se účastnili veřejného fóra 
pořádaného pro veřejnost. Na základě Ve-
řejného fóra jsme uskutečnili školní veřej-
né fórum. Pedagogové ZŠ a MŠ Zbyslavice 
umožnili spolupráci žáků 1. až 5. ročníku, 
aktivně přispěly i děti mimoškolního věku. 
Diskutovali jsme zejména o tom, co bychom 
mohli v obci zlepšit, co bychom mohli udělat 
sami a za jakých okolností budeme potřebo-
vat odbornou pomoc. Nakonec si žáci zvolili 
deset nejdůležitějších témat, které by byli
schopni zpracovat. V rámci hlasování získa-
lo nejvíce bodů vytvoření naučné stezky u 
zdejších rybníků. Zaměřili jsme se na prostor 
v okolí rybníků, které zde byly vytvořeny v 
roce 2010, nebyly však příliš využívány ve-
řejností. Žáci ZŠ a MŠ, aktivní členové eko-
kroužku ve spolupráci s místními organiza-
cemi zmapovali okolní faunu a floru. Žáci 
úspěšně spolupracovali s odborníkem na 
poznávání rostlin a živočichů, který je pomo-
cí iPadu naučil zachycovat krásy okolí zbysla-
vických rybníků. Žáci vyhledávali informace 
o zdejších zástupcích a vytvářeli pracovní 
listy, malovali obrázky vybraných druhů. Na-
konec vzniklo ve spolupráci s obcí Zbyslavice 
deset naučných tabulí, které mapují místní 

Základní škola a mateřská škola třebenice
název projektu: odpočinkové místo 
pod starou vrbou
kraj: Ústecký
Webové stránky: www.zstrebenice.cz

Ve městem postupně budovaném parku, který vzni-
ká na pozemku mezi zdravotním střediskem a ma-
teřskou školou, se nachází stará rozložitá vrba. Ve 
stínu tohoto stromu jsme vytvořili příjemné místo k 
posezení a odpočinku s výhledem na hrad Košťálov. 
V blízkosti stromu jsme zajistili instalaci lavičky a dře-
věné knihobudky. Zákoutí jsme doplnili záhonem s 
bylinkami a krmítkem pro ptáky. S realizací projektu 
nám pomohli zaměstnanci Městského úřadu v Tře-
benicích, kteří zabetonovali knihobudku, přivezli a 
sestavili lavičku a místo doplnili o odpadkový koš. 
Paní starostka nám obstarala kmeny na ohraniče-
ní záhonu a na výrobu cedulek k bylinkám. Členové 
zapsaného spolku Český granát nám pak pomohli 
s výrobou cedulek, věnovali některé bylinky a také 
knihy a časopisy do knihobudky. Žáci společně s pa-
nem školníkem vyrobili krmítko pro ptáky, které ná-
sledně společně zabudovali do terénu. Celé místo 
jsme uklidili. Město ještě doplní odpočinkové místo 
o herní prvek – zábavný venkovní panel Piškvorky.
Projekt přispěl k na naplňování těchto Cílů udržitel-
ného rozvoje: SDG 4, 5, 11, 15

mikroproJekty

Základní škola a mateřská škola kyjovice
název projektu: ptačí stezka
kraj: moravskoslezský
Webové stránky: www.zs-ms-kyjovice.cz

Hlavním cílem našeho projektu bylo informo-
vání veřejnosti o významu ptáků pro přírodu
a seznámení s druhy ptáků, které se vysky-
tují v okolí Kyjovic. Prostřednictvím aktivit v 
průběhu projektu jsme se pokusili zvýšit po-
vědomí o důležité úloze ptáků v přírodě a o 
nutnosti jejich ochrany. Děti pod vedením vy-
učujících zjišťovaly, v jakém stavu se nachá-
zejí budky v blízkém zámeckém lesoparku, 
zjistily, které byly osídlené, a vyčistily je. Ve 
vyučování hledaly informace o ptácích žijících
v okolí a připravovaly podklady pro kalendář 
na tento školní rok, namalovaly obrazy ptáků 
a napsaly krátké příběhy o ptácích. O tom, jak 
pomoci přežít ptákům zimu, přemýšlely při 
sestavování dotazníků a připravily sadu rad, 
které jsou umístěny na infopanelu u vstupu 
do školní zahrady. Vznikl také Kalendář Ptačí 
stezka a deníky pro žáky na školní rok 2016 – 
2017, uskutečnila se výstava obrazů v prosto-

faunu a floru, z nichž dvě tabule byly realizová-
ny v rámci tohoto projektu. Místní poskytovatel 
internetového připojení také nainstaloval wifi 
pro využívání QR kódu.
Projekt přispěl k naplňování těchto Cílů udrži-
telného rozvoje: SDG 4, 5, 11,

rách školy a vyrobili jsme budku akrmítko, která je 
umístěno v okolí mateřské školy.
Projekt přispěl k naplňování těchto Cílů udržitelné-
ho rozvoje: SDG 4, 5, 11, 15
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ZaJímavé odkaZy

Škoda auto a.s. vyhlašuje regionální grantové 
programy pro rok 2017

V rámci 5. ročníku grantových programů ŠKODA AUTO a.s. 
rozdělí 4,8 mil. Kč na vzdělávací, sociální, komunitní a envi-
ronmentální projekty v regionech, kde má výrobní závody. 
Podrobné informace naleznete zde: http://www.skoda-au-
to.cz/o-spolecnosti/grantove-programy.

agentura ochrany přírody a krajiny Čr - dotační 
programy podporující péči o přírodu a krajinu

Chcete vysadit alej, obnovit sad krajových odrůd ovoce či 
pečovat o zanedbaný větrolam? Mohou vás
v tom podpořit národní dotační programy. Program péče o 
krajinu má uzávěrku žádostí již v pondělí
6. února. Pokud termín nestihnete, není třeba zoufat – v 
rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí kra-
jiny je možné o dotaci žádat celý rok. Více naleznete zde: 
http://www.dotace.nature.cz/prehledprogramu.
html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=231

Jak poznat palmový olej ve výrobcích?

Palmový olej je všudypřítomný a dopady jeho masivní vel-
koplošné produkce v Indonésii jsou zničující. Kosmetika a 
drogerie je (co se týče spotřeby) až za potravinami a biopa-
livy. Ale to neznamená, že bychom tento podíl měli ignoro-
vat. Nejvíce záludné na palmovém oleji v tomto odvětví je, 
že palmové deriváty (různé složky palmového oleje), jsou 
schovány za latinskými názvy. Jaké to jsou, najdete třeba 
zde http://www.greenpeace.org/…/Jak-poznat-palmovy-
-olej-ve-vyr…/. Více o palmovém oleji naleznete zde http://
www.stoppalmovemuoleji.cz/

Jak uspořádat akci ekologicky?

Spousta plastových kelímků od limonády, tácků od párků, všude odhozené od-
padky… ANEBO TAKY NE. Nebo to může být nulový počet kelímků, tácky vyhoze-
né do kompostu a po akci všude čisto. Ano, i tak jdou dělat festivaly, slavnosti či 
jiné akce. Taková ekologicky uspořádaná akce může být reklamou vašeho envi-
ronmentálně zodpovědného postoje. Více se dozvíte zde:
http://www.veronica.cz/jak-usporadat-akci-ekologicky

Co takhle uspořádat se žáky kampaň na ekospotřebitelství?

Úspory v domácnosti - rady, jak zdravě bydlet a ušetřit naleznete zde:
http://www.veronica.cz/uspory-v-domacnosti

vzdělávání může být zábavné aneb Šmoulové pro lepší svět

Přinášíme vám další odkaz na filmek z dílny OSN na téma Cíle udržitelného 
rozvoje, doufáme, že se pobavíte stejně jako my: https://www.youtube.com/
watch?v=2zLt0lGs7oY&feature=em-subs_digest

máte zájem uspořádat výstavu?

Greenpeace Česká republika nabízí možnost zaslání fotografií, které pak můžete 
vystavit v místní knihovně, čajovně, klubu kultury, škole, muzeu. Na výběr máte 
ze dnou možností:
Výstava - Sedm úžasných pralesů, více zde: http://www.greenpeace.org/czech/
cz/Zapojse/vystavy/vystava-sedm_uzasnych_pralesu/;
Výstava - kouzelná arktida, více zde: http://www.greenpeace.org/czech/cz/Za-
pojse/vystavy/vystava-kouzelna-arktida/.

Hodina Země - 25. března 2017 od 20.30 do 21.30

Co je hodina Země? Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich 
nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to 
můžeme udělat na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, 
památky a firmy. Více informací naleznete zde:
http://www.veronica.cz/hodinazeme/ nebo se můžete připojit na facebooku
www.facebook.com/hodinazemecr

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy
http://www.cestamipromen.cz/


kontakty

e-mail programu:
suz@ekologickavychova.cz

koordinátorka programu 
Škola pro udržitelný život:
Karin Kvasničková, SEVER 
karin.kvasnickova@ekologickavychova.cz   
www.skolaprozivot.cz
www.sever.ekologickavychova.cz 
https://www.facebook.com/skolaprozivot 
Uzávěrka dalšího čísla newsletteru pro vaše náměty 
a příspěvky: 31. 3. 2017
Uzávěrka vašich námětů a příspěvků na facebook 
a web: průběžně
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